
Factură fiscală seria 21MI nr. 10371375 din data de 21.07.2021 

FURNIZOR Enel Energie Muntenia SA 

SD3 SACUBRITATE SI 
DESZAPEZ1Rk 
INTR RE NR 

IE 
ZlkJ LUN ANUL. 

Adresa: Bulevardul Mircea Voda, nr. 30, et. 5, Camera 5.3, sector 3, 
Bucuresti, cod poştal 030667 
CIF R024387371 Nr. Inreg. J40/14506/2008 
Capital social subscds şi vărsat 37 004.350 lei 
*Cod IBAN  
Operator de date cu caracter personal nr. 10585 
Pr-in Punct Enel 
Şos. Giurgiului, nr. 127, bl. 2B, et. parter, sector 4, Bucuresti 
Program L - V 09:00 - 17:00 

Centru informatil clienti 
Program L-V 08:00-20:00, S 08:00-13:00, 
Info Enel, apel cu tarif normal: 021 9977. 
E-mail contacteem.ro enei.com, www.enel.ro 

deranjamente 0800 070 888 
Tel. pentru comunicare index autocitit, apel gratuit: 0800 07 08 09 
Perioadă de comunicare index autocitit: 22.07.2021-31.07.2021 
Perioadă emitere factură: lunar 

Adresa de corespondentă 
Calea Vitan, nr. 154-158, ap. BIR02, sector 3, Bucuresti, cod poştal 
031303 
Client S03-SALUBRITATE SI DEZAPEZIRE S3 SRL 

Client: SD3-SALUBRITATE SI DEZAPEZIRE S3 SRL 
Adresa: Calea Vitan, nr. 154-158, ap. 8IR02, sector 3, Bucuresti, cod 
poştal 031303 
CIF R037804020 
Cont 1 
Bancă BANCA COMERCIALA ROMANA 
Cod Client:
Cod (fumizor):
Număr/dată contract 5239367852/27.11.2018 

Ced plata: 110713034 
ID factur8: 43003884202 

Perioadă de facturare: Produse UN Valeare 
01.06,2021-30.062021 1 Valoare fac-,urata fara TVA (conform "Detalii factura") lei 0,00 
Hed stabllire index: 2 Total baza de impozdare TVA lei 0,00 
Esamare 
Dată scadentă: 

3 TVA 19% (3,--219%) lei 0,00 

D2 08.2021 4 VALOARE FACTURA CURENTA (4.1+3) (conforrn 'Detalli factura') lei 0.00 
5 Sold la data emiterii facturii (facturi restante sau crecti1) lei 69,414,24 

6 Total de plata (6=4+5) let 89.414,24 

7 CONSUIV1 ENERGIE ACT1VA 
(Detalille facturri se regăsesc in paginalpaginlle urmatoare) 

kWb 0,00 

Neachitarea f 
stxrdented fact 
dar nu mal de 

Comparator o 

11 tn termen de 30 zile de la data scarientei are drept consecinta perceperea dobanzilor penalizatoare Incepănd cu prima zi după data 
ril şi păna la data actotaril acestera şi Inţresuperea atimentarti cu energie electrică conform preavsztaui cornunioat de lumizor clientulul ărud. 

Me de a 50 azlda la data scadenter. 

rte de fumizare energre etectrică www.arast.nairoărţfo-consumaton/comparater-de-tankr 

Alte informatii/Detalieri: 
Orice divergentă precontractuală sau rezultată din derularea contractului de furnizare a energiei o puteţi soluţiona Impreună cu noi, in baza procedurii de 
soluţionare internă pe care o găsiţi publicată pe site-ul Enel. in caz de neTnţelegeri prec,ontractuale şi/sau de neinţelegeri Tn derularea contractului, 
nesoluţionate Impreună cu fumizorul de energie electrică, vă puteţi adresa ANRE conform Ord ANRE nr. 128/2020, cu modificarile din Ord. 174/2020, Ord. 
61/2013 sau instanţelor competente 

*Pentru plata facturilor puteţi alege, in funcţie de preferinţele dumneavoastră, una dintre modalitaţile de plată disponibile pe verso sau pe www.enel.ro,
inclusiv acest cont banc,ar 

Pentru efectuarea şi alocarea corectă a plăţii, vă rugam folosiţi codul de plată si ID-ul facturii. 
in cazul plăţii facturilor restante, este suficientă folosirea codului de plată. 

021 9977* - din 15 aprilie 2020, acesta este noul numar de telefon InfoEnel la care ne poti apela din Romania pentru orice informatie comerciala, program 
L-V 08:00-20:00, S 08:00-13:00 ; +40372 436 436 - numar apelabil din strainatate. 
Pentru transmiterea indexului autocitit, ramane valabil numarul gratuit 0800070809. 
*numar cu tarif normal din orice retea 

Scanati acest cod daca doriti să achitati soldul la zi 
69.414,24 Lei 
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